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MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOKSEN JOHTORYHMÄN KOKOUS 
 
Aika: maanantai 7.6.2004 klo 14.00 
Paikka: Heimola, huone 637 
 
Osanottajat: Jouko Väänänen, puheenjohtaja 
 Pertti Mattila 
 Hannu Niemi 
 Lassi Päivärinta 
 Kari Auranen 
 Kimmo Vehkalahti 

Hans-Olav Tylli 
Riitta Ulmanen 
Kirsi Kontinen 

 
Esittelijä: Hannu Honkasalo, sihteeri 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.07. 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 

 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Hannu Niemi ja Hans-Olav Tylli. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Osanottajille kokouskutsun mukana toimitettu esityslista kokouksen alussa jaet-
tuina täydennyksineen hyväksyttiin.  

 
4. Ilmoitusasiat 
 

• Laitokselle on nimitetty opetuksen kehittämistoimikunta, jonka jäsenet 
ovat Juha Oikkonen (pj), Kimmo Vehkalahti, Terhi Hautala ja Saara Leh-
to. 

• Mats Gyllenberg on nimitetty sovelletun matematiikan (biomatematiikka) 
professorin virkaan kutsusta 1.8.2004 lukien. 

• Tavoiteneuvottelu matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanin 
kanssa on perjantaina 8.10.2004 klo 12–16 laitoksen neuvotteluhuoneessa 
Exactumissa. 

• Tutkimuksen arvioinnin infotilaisuus laitosten johtajille on maanantaina 
13.9.2004 klo 12.15–15.00 Physicumin salissa E207. 

• Exactum-rakennus on luovutettu. Kalustaminen tapahtuu kesäkuussa ja 
muutto heinäkuussa, alkaen 28.6.2004. 

• Matematiikan laitoksen pitkäaikainen esimies, professori Lauri Myrberg 
kuoli 31.5.2004.   



 
5. Syksyn kokousaikataulu 
 

Syyskauden ensimmäinen johtoryhmän kokous päätettiin pitää keskiviikkona 
25.8.2004 klo 14.00 Exactumissa. Syksyn muut kokoukset on tarkoitus pitää 
maanantaisin klo 14.00; niiden päivämäärät sovitaan em. kokouksessa 25.8. 
 

6. Virkamääräykset 
 

Hyväksyttiin liitteessä 1 luetellut virkamääräykset. 
 
7. Pro gradujen hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin seuraavat pro gradu –tutkielmat: 
 
Nurmi, Ville 
matematiikka (matemaatikon sv, matemaattisen logiikan linja): On consequence 
of a fragment of IF-logic 
eximia cum laude approbatur 
(Väänänen – Oikkonen) 
 
Nenonen-Andersson, Birgitta 
matematiikka (opettajan sv): Ongelmia ja ratkaisuja Steven G. Krantzin virittä-
mässä ongelma-avaruudessa 
magna cum laude approbatur 
(Hurri-Syrjänen – Koskenoja) 
 
Sallinen, Satu 
matematiikka (opettajan sv): Todennäköisyyslaskenta lukio-opetuksessa ja keväi-
den 1993–2003 ylioppilaskokeissa 
magna cum laude approbatur 
(Hurri-Syrjänen – Kanerva) 
 
Inkeroinen, Mikael 
matematiikka (opettajan sv): Kompleksiluvut lukiossa ja viime vuosien ylioppi-
laskirjoituksissa  
cum laude approbatur 
(Partanen – Oikkonen) 
 
Salonen, Vesajoona 
matematiikka (soveltavan matemaatikon sv, sovelletun matematiikan linja): 
Tyyppimenetelmä informaatioteoriassa 
cum laude approbatur 
(Nummelin – Nyrhinen) 
 
Alanko, Juha  
matematiikka (soveltavan matemaatikon sv, sovelletun matematiikan linja): Hyö-
ty- ja prospektiteoria 
non sine laude approbatur 
(Nummelin – Nyrhinen) 
 



Ettala, Aura 
matematiikka (opettajan sv): Differentiaaliyhtälön ratkaisun olemassaolo mini-
mioletuksin 
non sine laude approbatur 
(Martio – Oikkonen) 
 
 

8. Muut asiat 
 

Keskusteltiin pro gradu -tutkielman opintopistemäärästä uusimuotoisessa maiste-
rin tutkinnossa. 

 
9. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.46. 
 
 
 
 

Puheenjohtaja   Jouko Väänänen 
 
 
Sihteeri    Hannu Honkasalo 
 
 
 
Pöytäkirja hyväksytään: 
 
 
 

Hannu Niemi   Hans-Olav Tylli 
 

 


